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Edital de Pregão Presencial RP nº 58/2019 

Processo Licitatório nº 81/2019  

DECISÃO  

 

Vistos, etc. 

 

 Trata-se de procedimento licitatório cujo objeto é o registro de preço para 

possível aquisição de conjunto de lixeiras para coleta de lixo no município. 

 

Após término da sessão de licitação, momento em que é solicitado aos participantes 

quanto à intenção de promover recurso, houve a manifestação de solicitação de recurso 

da empresa GESUL COMERCIAL EIREILI, na qual, na apresentação de suas razões do 

recurso, argumentou seu desconhecimento quanto à necessidade de fornecer o conjunto 

de lixeiras juntamente com o tubo de fixação, pois não estava descrito no objeto da 

licitação, apenas no item 2.1.1. 

 

Compulsando os autos do referido processo licitatório, intempestivo o argumento 

utilizado pela recorrente, pois o momento para utilizar-se de tal argumento era em 

impugnação do edital e isso deve ser feito em até dois dias antes da sessão marcada para 

licitação, conforme disciplina a Lei nº 8.666/93. 

 

Ademais, o participante, ora recorrente, não pode alegar desconhecimento de edital 

de licitação, pois para haver o credenciamento da empresa, esta deve apresentar junto às 

demais documentações, declaração de que aceita todos os termos e condições do edital. 

Diante disso, razão não assiste a recorrente. 

 

No entanto, a Administração Pública deve primar pelo equilíbrio entre as partes, por 

isso, mesmo que equivocado o licitante em baixar demasiadamente o valor do item, 

deve rever seu ato, pois não ter especificado corretamente o tubo de sustentação das 

lixeiras impossibilita a cotação pelo participante. 

 

Com base na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, a administração pode 

revogar seus próprios atos, “por conveniência e oportunidade, respeitados os direitos 

adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. 

 

Dessa forma, tendo a Administração Pública a prerrogativa de rever os seus atos a 

qualquer tempo, ainda, com vistas no princípio da legalidade, competitividade e 

imparcialidade, decide REVOGAR o presente processo licitatório, a fim de buscar 

melhorar a especificação do tubo de suporte das lixeiras, mencionado no item 2.1.1 do 

edital de licitação.  

 

Publique-se. 

 

Coronel Freitas – SC, 12 de setembro de 2019. 
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